
احلليب : شيخنا يف مسألة لعّلنا خنتم ا اجللسة من أجل الوقت كثري من الّشباب جتد عنده طاقات يعين يريد 

بيال شرعّيا صحيحا لتفريغ هذه الّدعوة لإلسالم وحّب العمل لإلسالم لكن يعين بسبب البيئة ما جيد هذا س

الطّاقة فرتاه يلجأ إىل بعض مثال كما أشار أخونا جزاه اهللا خري إىل بعض الّتنظيمات واألحزاب ليفرّغ هذه الطّاقة 

يقول لك أنا ال أريد أن أبقى جالس أريد أشتغل أريد أحتّرك أريد كذا حّىت أحيانا يذهب إىل بعض من يعرف أنّه 

ه نفسه ثقة وطاعة أو شيء من هذا كّله فما أدري يعين هل حّب العمل هذا جييز له أن غري أهل ألن يعطي

  خيالف الّشرع أو أن يفعل شيئا هو نفسه يف قرارة ذاته ال يرضاه بزعم أنّه يريد العمل لإلسالم والّدعوة لإلسالم؟

لكن أنا يف نفسي, فيه احنراف اآلن يف طبعا اجلواب ال ال جيوز له ما دام مقتننع أنّه ال يعطيه ما ينشده  الشيخ :

  الّشباب احنراف جذري يعين يقول أنا أريد أن أعمل لإلسالم 

  احلليب : اهللا أكرب

  فيتوّهم أّن العمل لإلسالم ال يكون إالّ على هذا الّنمط الشيخ :

  احلليب : يا سالم

هللا عّز وجّل هذا االجتاه للّتفرّغ لعبادة اهللا  بينما, بينما لو تفرّغ لعبادة اهللا أن يكون محامة املسجد هذه الشيخ :

اليوم كالم ال يذكر ما عمال فتجد الّشباب كّله هاجم على إيش؟ على عمل مجاعي اجتماعي أّما إنّه واحد 

ينطوي على نفسه لعبادة ربّه ويعتزل الفنت وهذه املشاكل كّلها هذه ما ختطر على بال أحد الّشباب ولو فتح هذا 

وا ذلك الفراغ إذا مل جيدوا ما يشغلهم على ما أشرت إليه ممّا يوافق الّشرع فهم ضّيقوا دائرة العمل اال ملأل

لإلسالم فضاقت عليهم الّسبل ويقولون لك حنن مضطّرون أن نعمل ولو مع أعاجم نراه قد احنرف ولو بعض 

  االحنراف هذا هو الّسبب

غ نفسه زي ما تفّضلت للعبادة أو كذا فيقول هذا ليل ار يف احلليب : شيخنا حّىت تراهم ينكرون على من يفرّ 

  مكتبته وأربع غرف وال يعرف الواقع وجاهل 

  اهللا أكرب اهللا أكرب عليهم الشيخ :

  احلليب : سبحان اهللا جزاك اهللا خري يا شيخ

  وإيّاك الشيخ :

  نعم . الشيخ :

ّلى اهللا عليه وسّلم حلذيفة أن يعتزل تلك الفرق حديث حذيفة رضي اهللا عنه الذي فيه أمر الّنّيب ص السائل :

عندما ال يكون للمسلمني إمام وال مجاعة هل هذا احلديث يدّل على حترمي الّدخول يف االس الّنيابّية اّليت يّدعي 



  بعض الّناس أنّه يصل من خالهلا إىل تطبيق شرع اهللا أم ال؟

وهو أن ال ينضّم إىل حزب من األحزاب ولو كانت احلديث يدّل على هذا وعلى أكثر من ذلك  الشيخ :

  إسالمّية فضال أن ينضّم إىل برملان حيكم بغري ما أنزل اهللا

  نعم واإلّدعاء اّلذي يقولونه حنن من خالهلا نسعى ذا احملظور إىل إقامة مشروع؟ السائل :

  بّية الكافرة اّليت تقول الغاية تربّر الوسيلة أينعم هذه الّدعوة ليست إسالمّية ألّا قائمة على القاعدة الغر  الشيخ :

  نعم السائل :

فال جيوز أن يرتكب املسلم ما حّرم اهللا يف سبيل الوصول إىل ما شرع اهللا هذا من جهة ومن جهة أخرى  الشيخ :

 وام بناءا على هذه القاعدة الكافرة واّليت لو جوا ألنكروها لقد جّرب كثري من هؤالء الذين ينطلقون يف حيا

بألسنتهم ولكّنهم يطّبقوا بأفعاهلم لقد جّرب هؤالء الّناس سنني طويلة ودخلوا الربملانات يف كثري من البالد 

  العربّية مثّ ما استفادوا من ذلك شيئا إالّ الّرجوع القهقرى

  نعم السائل :

  وبعبارة أوضح يدخلون لإلصالح فيخرجون وقد فسدوا هم الشيخ :

  لون مثال الّضرورات تبيح احملظوراتيقو  السائل :

  وهذه أيضا قاعدة شرعّية صحيحة الشيخ :

  نعم السائل :

ولكّنهم يسيئون تطبيقها الّضرورات تبيح احملظورات موضعها حينما تقع الّضرورة ما خشية أن تقع مبعىن  الشيخ :

ملوت خشية أن يقع وإّمنا إذا وقع يف هذه ال جيوز مثال ملسلم أن يأكل حمّرما وهو مل يقع يف احملظور وهو اهلالك وا

  اخلشية حينذاك جيوز له أن يأكل ما كان أصله حمّرما

  نعم السائل :

فالّضرورات تبيح احملظورات ليست أن ترتكب شيئا لعّله تصل إىل شيء لعّل هنا كما جاء يف بعض  الشيخ :

من جهة ومن جهة أخرى هذا هو األساس هذا  " اجعل لعّل عند ذاك الكوكب "اآلثار عن ابن عمر أنّه قال 

  عندنا خري اهلدى هدى حمّمد صّلى اهللا عليه وسّلم

  صّلى اهللا عليه وسّلم السائل :

وكّل املسلمني سواء كانوا يعين ينتمون إىل حزب أو إىل مذهب أو إىل الّسلف الّصاحل كّلهم يّتفقون على   الشيخ :

( وخير ة والّسالم يف خطبه حينما يفتتحها من قوله عليه الّسالم كلمة سواء وهي ما كان خيطب ا عليه الّصال



فهل عرف املسلمون من سريته عليه الّصالة والّسالم أنّه كان  الهدى هدى محّمد صّلى اهللا عليه وآله وسّلم )

  يرتكب ما حّرم اهللا يف سبيل الوصول إىل ما شرع اهللا؟

  أبدا السائل :

  ولحاشا هللا لذلك حنن نق الشيخ :

  أوردها يا سعد وسعد مشتمل                     ما هكذا يا سعد تورد اإلبل " "              

" وهل يصلح هؤالء اّلذين يدخلون الربملانات بزعم اإلصالح هؤالء أّوال ال يصلون إىل اإلصالح ألنّه كما قيل 

م يف إقامة الّدولة املسلمة فكيف صنع الّرسول ثانيا خالفوا منهج الّرسول عليه الّسال العطّار ما أفسده الّدهر "

  عليه الّسالم؟ لقد عّلم الّناس وربّاهم على اإلسالم

  نعم السائل :

وهذا هو اخلّط اّلذي جيب على املسلمني اليوم اّلذين حيرصون حّقا على حتقيق اتمع اإلسالمي وإقامة  الشيخ :

  احلكم اإلسالمي على وجه األرض

  نعم السائل :

وليس عكس اهلدي الّنبوّي وأن يسلكوا املسالك املخالفة للّشريعة باعرتافهم ولكّنهم من حيث الواقع  شيخ :ال

  يسلكون القاعدة املشار إليها آنفا الغاية تربّر الوسيلة ,نعم

كن يف حديث حذيفة رضي اهللا عنه قال له رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم عندما قال حذيفة إذا مل ي السائل :

  فكيف ذا االعتزال تتحّقق إعادة اخلالفة اإلسالمّية؟ ( فاعتزل تلك الفرق )للمسلمني إمام وال مجاعة قال 

  بالّرتبية اّليت أشرت إليها آنفا الشيخ :

  إذن ما معىن االعتزال هنا السائل :

ميشي على مقتضى األحكام االعتزال هو أن ال يتحّزب جلماعة على اجلماعات اإلسالمّية األخرى وإّمنا  الشيخ :

  الّشرعّية

  نعم السائل :

  وال يتكّتل وال يتحّزب فيعادي املسلمني كما هو واقع كثري من اجلماعات اليوم الشيخ :

  ... السائل :

  خليه يكمل سؤاله بعد ذلك علق ما عندك . الشيخ :

  يشمل الكّل؟ نقول بارك اهللا هذا االعتزال اعتزال فكري وإال اعتزال مكاين؟ أم السائل :



  اعتزال حزيب الشيخ :

يعين عفوا مبعىن لو أنا عندي يف هذا املكان هذه الغرفة مثال دعاة على أبواب جهّنم أو قوم يهدون بغري  السائل :

هدي الّنّيب فهل أنا مأمور باعتزاهلم مبعىن لو أنا دخلت على هؤالء الّناس وأمرت باملعروف ويت عن املنكر وإالّ 

   مكام؟أعتزل حّىت 

  ما تكون يا أخي متحزّبا هلم و إال أنت جيب أن تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر الشيخ :

  إذن ممكن املخالطة السائل :

  آه ما يف مانع الشيخ :

وآخر احلديث سياقه يشري إىل االعتزال املكاين أم  ( ولو أن تعّض بأصل شجرة )طّيب اية احلديث  السائل :

  ما رأيكم؟

  ال ليس اعتزال مكان وإّمنا اعتزال الّتكّتل والتحّزب, صار وقتك أبو ليلى؟ الحتركش : الشيخ

  أبو ليلى : أبدا

  نعم الشيخ :

  املقصود بارك اهللا فيك السائل :

  يا أخي املقصود أن ال يتكّتل مع اجلماعة ما دام ليس هناك خليفة بويع من مجاعة املسلمني الشيخ :

  نعم السائل :

  و يظّل ماشيا على الّشرعفه الشيخ :

  نعم السائل :

ومن الّشرع أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر لكن هذا ما ينايف أنّه إذا رأى ناس احنرفوا أن ينصحهم  الشيخ :

ويذّكرهم لكن أن ال يتكّتل معهم وال ميشي معهم يف نظامهم يف منهاجهم وهكذا فهذا هو املقصود من حديث 

  ( ولو أن تعّض على جذع شجرة )وإالّ األمر يف آخره بالعّض حذيفة رضي اهللا عنه 

  نعم السائل :

  هو كناية عن عدم االنضمام إليهم حزبّيا وتكتلّيا وبس الشيخ :

  يعين ال يفيد االعتزال املكاين السائل :

  ال ما عندك يا أبا عبد الّرمحن انت؟ الشيخ :

أّين فهمت وأريد أن أعرض هذا الفهم فهمي للحديث بأّن هذا أبو عبد الّرمحن : جزاك اهللا خريا أنا ما أدري ك



الوضع خاّص يعين قد يكون يف آخر الّزمان حبيث يفسد األمر وال جمال للّشخص إّال أن يعين أن يكون أمر 

الّناس قد فسد لألسف فيكون ذا احلّل فأثارين قضّية سؤال األخ جزاه اهللا خريا إنّه كيف يكون يعين إقامة 

تمع اإلسالمي عن طريق تصّرف يعين مثال حذيفة فأنا ما فهمته وكنت أفهمه سابقا إنّه يعين هذا يكون وضعا ا

خاّصا قد يكون يف آخر الّزمان يعين يفسد الّناس حبيث يعين يعّم اهلوى وينتشر حبيث إنّه اإلنسان ينجو بنفسه 

ه وضع خاّص إنّه يف آخر الّزمان حبيث إنّه ال يرد موطن طبعا أبرزها كما تفّضلتم احلزبّية والعصبّية وكذا لكن كأنّ 

الّسؤال إنّه يقال كيف تقام دولة اإلسالم؟ حبيث إنّه خري لإلنسان ينجو ألنّه اآلن ما يف جمال لإلنسان يعين ال 

  يكاد أن حيفظ نفسه أو أن حيفظ أهله

( إن لم يكن للمسلمين إمام وال ّلم قال له سائل آخر : يعين يف طريق للهرب اعتزل فالّنّيب صّلى اهللا عليه وس

  فال أدري هل وقف الّشيخ على هذه الّرواية أم ال؟ جماعة فالهرب )

كيف يا أبا عبد الّرمحن؟ يعين احلديث واضح جّدا إنّه إذا مل يكن هناك إمام بويع من املسلمني فتعتزل   الشيخ :

كالمك عم تضّيق داللة احلديث وحتصره يف زمن معّني هو تلك الفرق كّلها أنت اآلن فيما فهمت واهللا أعلم من  

يف آخر الّزمان وحتديد أّوال آخر الّزمان كيف ميكن مع اإلعراض عن العّلة املذكورة يف احلديث وهي أن ال يكون 

ا هو لتلك اجلماعة إمام فاآلن لو قال لنا قائل هذا هو آخر الّزمان اّلذي يتعّلق باعتزال الفرق كّلها وقلت له م

الّدليل؟ هو عدم وجود اخلليفة ما يكون اجلواب ما قلت يا أبا عبد الّرمحن ما قلت يل بالّنسبة لتخصيصك 

  للمسألة بآخر الّزمان مع وجود العّلة وقيامها؟

  أبو عبد الّرمحن : هو معك احلّق لكن أنا مل يسعفين لفظي مل يسعف نّييت هذه وقصدي

  كيف  الشيخ :

نا اّلذي قصدته أّن املسلمون يبلغون من الفساد يعين كلمة آخر الّزمان الشّك أّا خطأ لكن أبو عبد الّرمحن : أ

قصدت أّن املسلمني يبلغون من الفساد حبيث ال يرد معه سؤال األخ كيف يقيمون اتمع اإلسالمي مثال يف هذا 

يبلغ من الفساد العظيم وهذا احلّل أن يفعلوا  الوضع؟ كأّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم حتّدث ذا بأّن الوضع يعين 

كذا وكذا فهنا يرد الّسؤال يعين حيّملهم ما ال يطيقون يعين أكثر من هذا وهو سؤال األخ إنّه كيف يقيمون 

اتمع اإلسالمي أو دولة اإلسالم من خالل االعتزال يعين يف هذا الوضع اّلذي يكون فيه املسلمون يف ايار فال 

  هو رأيكم؟أدري ما 

يا أخي الّرسول قلنا آنفا حنن خري اهلدى هدى حمّمد اآلن حنكي متمّسكني بلفظة االعتزال الّرسول عليه  الشيخ :

فاآلن ما هو  (( و أعتزلكم و ما تعبدون من دون اهللا ))الّسالم اعتزل املشركني أم مل يعتزهلم؟ واآلية ما تقول 



اهللا عليه وسّلم اعتزل املشركني أم مل يعتزهلم؟ أنا جوايب اعتزهلم وما اجلواب هل األنبياء وآخرهم حمّمد صّلى 

اعتزهلم وعلى هذا اجلواب هو اجلواب املتعّلق حبديث حذيفة رضي اهللا عنه لكن لتوضيح املسألة ما هو جوابكما 

  أنتما اآلن الّرسول اعتزل املشركني أم ال؟

  أبو عبد الّرمحن : نعم اعتزل

  واجب ّنصحهم وهدايتهم وإرشادهم؟طّيب قام ب الشيخ :

  أبو عبد الّرمحن : بال شكّ 

إّن ميكن اجلمع بني اعتزاهلم وعدم اعتزاهلم اعتزاهلم يف منهجهم يف ضالهلم يف خلطتهم إىل آخره لكن  الشيخ :

  المهذا ال يعين اعتزاهلم مبعىن عدم القيام بواجب تعليمهم وإرشادهم ودعوم إىل الّتوحيد وإىل أحكام اإلس

  أبو عبد الّرمحن : نعم

والّتاريخ يعيد نفسه واتمع اإلسالمي ال يتحّقق إّال بأن توجد هناك نواة يتآمرون باملعروف ويتناهون  الشيخ :

عن املنكر وهذا اليعين أّم يعتزلون الّناس اآلخرين ال ينصحوهم وال يدّلوم على ما هم يريدونه ما هلم من اخلري 

  ل اتمع اإلسالمي يتحّقق مع ذاك االعتزال ومع حتقيق االعتزال باملعىن الثّاين نعمفإذن ما يف إشكا

  باقي إشكال أخري يا شيخ السائل :

  تفضل الشيخ :

ا راجعت لفتح الباري يف شرح احلديث البن حجر  السائل :
ّ
القلب يطمئّن بكّل الكالم اّلذي قلته ولكن أنا مل

  ها هذا الّرواية هي اّليت تشكل على الكالم اّلذي قلتهذكر يف رواية طريق ما عرفت صّحت

  تفّضل وهي؟ الشيخ :

هذا الّلفظ  ( فالهرب )فيها أّن حذيفة بعدما سأل الّنّيب إن مل يكن للمسلمني إمام وال مجاعة قال  السائل :

  أشكل

نصحهم وإّمنا اهلرب من نفس اهلرب يا أخي ما فيه إشكال اهلرب هو االعتزال يعين اهلرب ليس من عدم  الشيخ :

عدم مشاركتهم يف منهجهم ويف حتّزم وتكّتلهم فما يف إشكال يعين اهلرب واالعتزال يعين لفظان متغايران 

يلتقيان يف حقيقة واحدة وهي اعتزاهلم عن منهجهم واهلرب من منهجهم وعدم اهلرب من دعوم إىل العمل 

  بالكتاب والّسّنة دون أّي تأويل أو تغيري .

  تكملة ائّية اهللا جيزيك خري السائل :

  تفّضل الشيخ :



طبعا اآلن اّتضح حديث حذيفة رضي اهللا عنه نستطيع أن نقول بداهة إنّه هذا احلديث مينع من  السائل :

  الّدخول مثال يف اجليش أو أو من هذه األمور؟

ت فعطفت على ذلك والّدخول يف هذا ما قلته لك أكثر من ذلك أنت سألت عن الّدخول يف الربملانا الشيخ :

ا تذكر اجليش تذكر معنا بأّن 
ّ
األحزاب اإلسالمّية األخرى فلّما جتي اآلن وتذكر اجليش فمن باب أوىل ولكن مل

  هناك يف كثري من البالد العربّية ما يسّمى باخلدمة اإلجباريّة

  نعم السائل :

قول نعم الّدخول االختياري فهذا طبعا حنن ال فلّما تقول أنت ومن ذلك عدم الّدخول يف اجليش ن الشيخ :

  (( ال يكّلف اهللا نفسا إالّ وسعها ))نشّجعه بل ننهى عنه أشّد الّنهي أّما الّدخول اإلجباري 

  للّضرورة السائل :

باستطاعتك رب من الّدخول اإلجبارّي, أيضا ال تقّصر فلذلك األحكام الّشرعّية هلا حدود وهلا  الشيخ :

أنت تستطيع أن ال ختدم يف أّي جيش من اجليوش  (( ال يكّلف اهللا نفسا إّال وسعها ))لقاعدة تفاصيل وا

  القائمة اليوم واّليت ختالف اإلسالم يف قليل أو كثري من أحكامه اختيارا

  نعم السائل :

ا ال تستطيع أن خترج من ذاك البلد وهم جيّرونك جرّا إىل اخلدمة اإلجباريّة ف الشيخ :
ّ
(( حينئذ نقول لكن مل

إذا كان مثل عدّي بن حامت الطّائّي نزل يف حّقه قوله تعاىل كما جاء يف كتب  اليكّلف اهللا نفسا إّال وسعها ))

فهذا فيه توسعة للّناس على أن ال يشكل عليهم ما قد  (( إّال من أكره وقلبه مطمئّن باإليمان ))الّتفسري 

  الّشرعيضطّرون اضطرارا إىل أن يقعوا يف خمالفة 

  ولو كان حبلق الّلحى؟ السائل :

  سبحان اهللا مكانك راوح حسب الّنظام العسكري اختيارا واال اضطرارا؟ الشيخ :

  اضطرارا السائل :

  اهللا يهديك إذن ماذا يفعل؟ أنت عم بتقول ولو إيش؟ حلق الّلحية الشيخ :

  نعم مضطرّ  السائل :

  اختيارا أم اضطرارا؟ الشيخ :

  ااضطرار  السائل :

  وأنا أعطيتك اجلواب اهللا يهديك الشيخ :



  بعضهم يفّرق بني االضطرار القويل واالضطرار الفعلي هل ترون هذه الّتفرقة؟ السائل :

  ال أناقش اآلن يف األلفاظ اإلضطرار الفعلي هذا ماذا يفعل هو جتاهه؟ الشيخ :

  مبعىن السائل :

  اوي ما يطلع بيده؟يعين جاءوا وغّللوه وحلقوا له حليته ما يس الشيخ :

ال هو أصال يفعل هذا الفعل بنفسه يعين يقولون له مثال لو أنت ما حلقت سنسجنك فريوح هو لو ما  السائل :

  حلق إيش يسجن فهل االضطرار هذا

  إذن هذه مسألة أخرى بارك اهللا فيك أنا أقول للّناس أنت ال حتلق حليتك بيّدك أنت ال تفعل بنفسك الشيخ :

سؤايل اآلن اهللا يبارك فيك إنّه جيي الذي يدخل اجليش يقول لك أنا مضطّر طّيب أنت مضطّر  ال السائل :

  تعمل إيه؟ فريوح حيلق حليته

  أنا أقول لك يا أخي انصح هذا إنّه ما حيلق حليته بيده وإّمنا هم حيلقون له حليته غصبا عنه الشيخ :

  وضحت اآلن املسألة السائل :

  قصدتهأنا هذا اّلذي  الشيخ :

  نعم بارك اهللا فيك اهللا يعّزك السائل :

  وحنن عندنا نعم خّلص الوقت يعطيك العافية  الشيخ :

  سألتك عن االنتفاضة فقلت ال أؤيّد السائل :

  وهو كذلك الشيخ :

ا رحت  السائل :
ّ
ولكن ما شرحت يل األسباب واّلذي زاد األمر حاجة للّسؤال اّلذي زاد حاجيت للّسؤال أّين مل

ة أعتمر التقيت الّشيخ عبد العزيز بن باز فوّجهت له نفس الّسؤال على أساس يفّصل يل األمر اّلذي أنت ما مكّ 

فّصلته يل بالّتليفون لعدم الظّروف يعين فتفاجأت من الّشيخ عبد العزيز جبواب خمتلف متاما قال يل البأس أنا اؤيّد 

ال اؤيّده قلت له ملاذا؟ قال لعدم االستطاعة فاستغربت  هذا فرحت وسألت الّشيخ بن عثيمني نفس الّسؤال فقال

  أنا

  لعدم إيش الشيخ :

  لعدم االستطاعة قال السائل :

أنا أخي جوايب عن القضّية يعرف األخ وإخواننا هنا نابع من ما أدندن دائما حوله ولعّله سبق اإلشارة  الشيخ :

ة ونريد أن نقيم دولة اإلسالم على وجه األرض ما هو إىل شيء من ذلك إنّه نريد أن نستأنف احلياة اإلسالميّ 



الطّريق؟ الطّريق فنحن ندين اهللا بأّن هذه األّمة اإلسالمّية يستحيل أن يعود إليها عّزها وجمدها ودولتها إّال بأن 

العلم الّنافع  يستأنفوا احلياة اإلسالمّية واستئناف احلياة اإلسالمّية تتطّلب ركيزتني أساسّيتني الرّكيزة األوىل هو

ا أشرح بأقول البّد من الّتصفية والّرتبية أعين بالّتصفية ما 
ّ
والرّكيزة الثّانية العمل الّصاحل أنا أكين عن الّناحيتني مل

  اليصعب عليك إن شاء اهللا أن تفهمه إنّه حنن اليوم يف أّول القرن اخلامس عشر علمنا ليس كعلم الّسلف

  نعم السائل :

  لف كان صافيا ما دخل عليهم من احنراف اليف العقيدة وال يف العبادة وال يف الّسلوكعلم السّ  الشيخ :

  نعم السائل :

أّما اليوم فكّل هذا قد دخل فيه ما هو غريب عن اإلسالم ولذلك اإلسالم هو العالج كما كان من قبل  الشيخ :

رك إىل الّتوحيد من الّظالم إىل الّنور من فهو سيكون فيما بعد. فاإلسالم هو اّلذي أعّز العرب وأنقذهم من الشّ 

الّضالل إىل اهلدى هذا اإلسالم بصفائه هو اّلذي سيعيد اد إىل هؤالء املسلمني أّما إذا كان هذا اإلسالم قد 

  دخل فيه ما ليس منه فسوف اليعطي الّثمرة اّليت كانت أعطته من قبل ألولئك العرب. واضح إىل هنا؟

  واضح إىل احلني السائل :

إذن الواجب على علماء املسلمني اليوم وما أقّلهم مع األسف أن يقوموا بواجب الّتصفية ألنّه هذا العلم  الشيخ :

  هو الّدواء فإذا دخل الّدواء شيء من الّداء فسوف اليعطي شفاء واضح

  واضح السائل :

تاب والّسّنة الّصحيحة أن يقوموا بواجب آه لذلك فالبّد لعلماء املسلمني املخلصني منهم والعارفني بالك الشيخ :

  الّتصفية

  نعم السائل :

  سواء يف ما يتعّلق بالعقيدة أو بالعبادة أو بالّسلوك ويقرتن مع هذه الّتصفية الّرتبية واضحالشيخ :

  واضح السائل :

ة متكّتلني اآلن أينما نظرت يف العامل اإلسالمي كّله مع األسف ليس شيء من هذا متحّققا يف مجاع الشيخ :

  على هذين الرّكيزتني أو هذين األساسني واضح

  واضح السائل :

  إذا تبّني لك هذا فاالنتفاضة يف فلسطني على أّي أساس قامت؟ الشيخ :

  ليس على عقيدة السائل :



هذا هو أنا على مثل اليقني أّن أكثر اجلماعة هناك الّتوحيد عندهم ماهو صايف فضال عن العبادات  الشيخ :

الة والّصيام فضال عن الّسلوك يعين اآلن خّلينا نكون صرحيني هل هناك يف بالد اإلسالم ألف رجل فقط ما الصّ 

ألوف مؤلّفة وال أقول مليون وماليني عّلموا تعليما واحدا على هذا األساس من الّتصفية وربّوا تربية واحدة حّىت  

  كانوا كقلب رجل واحد؟

  إىل اآلن ال السائل :

لك بناءا على هذا أنا أعتقد إنّه أي ثورة تقوم يف أّي بلد من بالد اإلسالم على غري هذا األساس لذ الشيخ :

  فهي غري ناجحة والواقع أكرب شاهد الفتنة اّليت أقامها بعض الّناس يف احلرم املّكي

  نعم السائل :

  وما العهد عنك ببعيد الشيخ :

  نعم السائل :

  ون سلفّينيهؤالء كانوا تقريبا يعترب  الشيخ :

  نعم السائل :

  لكن الشيخ :

  طلبة عند الّشيخ عبد العزيز السائل :

آه لكن ما كانوا أّوال على علم جامع وما ربّوا نشأوا اآلن يف ضة علمّية يسّموها اليوم صحوة لكن ما  الشيخ :

يف أّول الطّريق هذا ما  يف تربية اآلن كثري من طّالب العلم تالقيهم هامجني هجوم على تأليف رسائل وهّين بعد

" حّب يبدي لّنا؟ يبدي لّنا إنّه ما يف تربية ما يف خوف من اهللا ما يف بعد عن الرّياء وحّب الّظهور وقدميا قالوا 

  وإىل آخره هذا حيتاج إىل زمن الّرتبية يعين الّظهور يقطع الّظهور "

  مفهوم السائل :

ّمة كجماعة غري موجود اليوم على وجه األرض وخباّصة يف فلسطني بعد الّتصفية حيتاج إىل تربية هذا كأ الشيخ :

ما أصيبوا يف فلسطني الحتالل اليهود لبالدهم ألّم كانوا مسلمني حّقا وال أنا أزّكي غريهم كّل البالد اإلسالمّية  

قول ما أؤيّد كّل الّشعوب اإلسالمّية هكذا لكن لكّل شعب دوره يف علم اهللا عّز وجّل من هذا املنطلق أنا أ

االنتفاضة وال أؤيّد الّثورة الّسوريّة اّليت قامت أخريا كما ال أؤيّد الّثورة اّليت قامت باحلرم واّلذين قاموا عندكم يف 

  مصر وقتلوا الّسادات إىل آخره وال يزالون حّىت اليوم نعم

  سائل آخر : يف سوريّة



إّمنا اّلذي يفيد هو أن نظّل منشي على العلم الّصحيح أنا أنا قلت يف سوريّة كّل هذا ال يفيد إطالقا و  الشيخ :

رّيب أوالدي وبنايت والثّاين والثّالث والرّابع وهكذا يعين الّتاريخ يعيد نفسه كيف فعل الّرسول عليه الّسالم وحنن 

  جيب أن نفعل كذلك .

جزاك اهللا خري عليه وإن شاء اهللا  يا شيخ اهللا يكرمك أنا أثقلت عليك أنا مبسوط من الكالم اّلذي قلته السائل :

  مستقّر يف قليب

  إن شاء اهللا الشيخ :

ا نراك نستحي أن نسألك فيها مع أنّه حنن جهلة فيها ولكن حياءنا منك  السائل :
ّ
لكن يف حاجة دائما حنن مل

قطة األخرية نريد مينعنا لكن املرّة هذه نسأل وتعذرنا كل الكالم اّلذي قلته حنن نسّلم به إن شاء اهللا ولكن النّ 

توضيحها يأيت طّالب العلم أو أو أو ويقولون حنن نسّلم معكم تصفية وتربية وكل الكالم هذا حنن نسّلم به 

  ولكن الّسؤال مىت تنتهي هذه املرحلة؟ ومىت مثال أنا عامل

ر االقتصادية يضعون هذا سؤال ال جيوز هذا الّسؤال ال جيوز ألنّه قضّيتنا حنن ما قضّية ماديّة كاألمو  الشيخ :

مخس سنوات وميشون على منهج وبعدين إيش ينتقلون إىل منهج ثاين هذه أمور هلا عالقة باألمور القلبّية والّرتبويّة 

  إىل آخره شو مىت؟ حنن علينا أن منشي يف الطّريق لكن مىت نصل؟ لسنا مسؤولني

  ليس القصد الّناحية الّزمنّية السائل :

  صد؟لكان إيش الق الشيخ :

  أنت كعامل مثال مىت حتّدد إّن األّمة اآلن مهيئة مثال لتنصيب إمام ما وقت زمن يعين العالمات السائل :

سبق اجلواب آنفا أنا قلت لك هل علمت ألف رجل اجتمعوا على أساس الّتصفية والّرتبية؟ ما كان  الشيخ :

  جوابك؟

  ال طبعا السائل :

وأنت أعده على من سألوك مىت جيتمعوا هؤالء األلف على تصفية واحدة طّيب أنا أعيد الّسؤال عليك  الشيخ :

  وتربية واحدة مىت؟

  بدون حتديد السائل :

هذا هو اجلواب هذا هو اجلواب إذا كان ألف رجل ما نقدر نقول مىت فكيف هذه األّمة اليت تريد توجد  الشيخ :

   على أعدائهم؟ أنا أقولاخلليفة وتبايع اخلليفة حّىت ربّنا عّز وجّل ينصر املسلمني

يعين هل تكون الّصبغة الغالبة عليهم الّتديّن؟ أو مجاعة تصل مثال إىل اثين عشر ألفا لقول الّنّيب ال  السائل :



  يغلب

  أنا قلت لك ألف أنا قانع بألف إذا األلف غري موجودين يكون اثنا عشر ألف موجودون؟ الشيخ :

  ال مستحيل طبعا السائل :

ا أتكّلم بشيء من الّتفصيل وهذا رجل عنده تسجيالت حول الّنقطة هذه أقول يست الشيخ :
ّ
حيل انظر أنا مل

  يعجبين ذه املناسبة شعر اجلاهلي الشاعر العريب اجلاهلّي يقول 

ا رأى الّدرب    دونه وأيقن أن الحقينا بقيصرا
ّ
  " بكى صاحيب مل

  ت فنعذرا "فقلت له ال تبك عينك إّمنا       حناول ملكا أو منو 

  الّشاهد هو الّشطر األخري هذا  

  " ال تبك عينك إّمنا      حناول ملكا أو منوت فنعذرا "                           

هذا رجل جاهلي وهو يسعى وراء ملك ما يقّدم وال بأّخر كافر وهو مشرك باهللا حنن علينا أن منشي يف ما فرض 

نرّيب أنفسنا ومن يلوذ بنا الّرتبية اإلسالمّية الّصحيحة يومئذ ربّنا عّز وجّل يأذن اهللا علينا من تعّلم العلم الّصحيح و 

للمسلمني بأن ينصرهم حنن لو وقفنا عند اآلية اليت كّل اإلسالمّيني يذكروا ولكن ال يفّكرون يف داللتها وما 

  إيش معناها؟ (( إن تنصروا اهللا ينصركم ))أوسع هذه الّداللة 

  طّبقتم أوامر اهللا ومشيتم على منهج اهللا ينزل عليكم نصره ويعزّكم : إذاالّسائل 

  مجيل جّدا هذا يعين معىن معروف متاما لكن اهول عند العامل اإلسالمي إالّ أفراد قليلني الشيخ :

  : طريقة الّسلفالّسائل 

  نعم؟ الشيخ :

  : طريقة الّسلفالّسائل 

أي تعملوا بأحكامه ما رأيك اليوم هذه األحكام دخل فيها استحالل  (( إن تنصروا اهللا ينصركم ))آه  الشيخ :

  ما حّرم اهللا هل ينصرون؟

  ال ينصرون السائل :

لكن جيب أن نفّكر ما  (( أال إّن نصر اهللا قريب ))إذن حنن ما الزم نفّكر مىت نصر اهللا ألّن اجلواب  الشيخ :

والطّريق عندي واضح جّدا هو ما أكين عنه بالّتصفية والّرتبية هو الطّريق اّلذي نستاهل به نصر اهللا تبارك وتعاىل 

أّما أن نسأل مىت؟ إىل مىت منشي هكذا؟ ملاذا ال نتكّتل ملاذا ال نتحّزب؟ وال ننتظره إىل آخره ذلك ألنّنا يف أنفسنا  

سالمّيني واّلذين كأفراد ما انتظمنا كيف ننتظم كجماعة؟ فيه هناك كلمة تروى عن بعض املعاصرين من الّدعاة اإل



مسعت هذه  " أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم تقم لكم يف أرضكم "ينتمون إليه ما اعتربوا ذه احلكمة وهي 

  احلكمة وإال ال؟

  : مّنك من سّيد قطبالّسائل 

  كوّيس هل أقام املسلمون هذه احلكمة يف نفوسهم؟  الشيخ :

  ال واهللا ما أقمناها السائل :

 فيك إذن حنن هنا الزم نشتغل ما الزم نفّكر اآلن مىت سيأيت زمان خنرج اليهود من فلسطني ال بارك اهللا الشيخ :

الزم نفّكر حنن اآلن مىت نستطيع أن نقيم دولة اإلسالم يف قلوبنا حنن مىت تستطيع أن تقيم دولة اإلسالم يف 

سالم على وجه األرض هم ال يقيمون دويلتك الّصغرية يف دارك ومع األسف أكثر اّلذين ينادون بإقامة حكم اإل

حكم اإلسالم يف دورهم يف ذوات أنفسهم يف أوالدهم يف بنام يف نسائهم فاقد الّشيء ال يعطيه لذلك فأنا 

  أظّن أوضحت لك

  واضح السائل :

ينصركم (( إن تنصروا اهللا ما كان أشكل عليك إنّه أنا ما بأيّد االنتفاضة ألّن ما هي قائمة على أساس  الشيخ :

((  

  أنا ظّنيتك تقصد لعدم وجود االستطاعة لكن اآلن تبّينت األمور اهللا جيزيك اخلري السائل :

  أبو ليلى : شيخنا إن شاء اهللا حنن سوف نزيده األشرطة الّسّتة اّليت تضّم كالم الّشيخ كّله

  يف هذا املوضوع السائل :

  م واحلزبّيةأبو ليلى : مواضيع طبعا كّلها طّيبة وخصوصا بالّتنظي

ا كّنا يف أبو ظيب كانت هذه األمور غري السائل :
ّ
  أصال حنن مل

  غري واضحة الشيخ :

موجودة لكن مل تكن تثار أّول ما نزلت مصر أّول شهرين اشتهر عندنا يف البلدة هناك جاءنا واحد  السائل :

الّشباب هذا الفكر فأصبحوا يأتون  سلفي تلميذ األلباين وأنا ما تلميذ األلباين وال شيء لكن خالص انتشر عند

  ويطرحون كّل هذه األسئلة وأنا أجيبهم واحلمد هللا يقتنعون فقلت أنا أزور الّشيخ يف األردن عسى اهللا يبارك فيك

  أهال وسهال .نعم . الشيخ :

  شيخ ماهي الشروط اّليت جيب توّفرها قبل قيام أّي تكّتل سلفي؟ السائل :

  ية والّرتبية وعندك حماضرة هنا مفهوم أظّن اجلواب باختصار؟ مفهوم اجلواب عندكالشروط هي الّتصف الشيخ :



  إذا يوجد أشرطة سوف نستفيد منها السائل :

ا أقول لك الّتصفية والّرتبية مفهوم هذا اجلواب الشيخ :
ّ
  الال قبل ما جتيئك األشرطة اآلن مل

  مفهوم السائل :

  تفّضل . الشيخ :

  ين ماهي حدود الّسمع والطاعة يف مجاعة الّدعوةالّسؤال الثّا السائل :

ليس هناك حدود ألّن الطّاعة اّليت جتب إّمنا هي لشخصني يف الّدنيا فقط من بعد الّرسول عليه الّصالة  الشيخ :

  والّسالم األّول اخلليفة واآلخر هو الّزوج فإذا أمر اخلليفة بأمر كان هذا األمر أصله يف الّشرع مباحا صار واجبا

كذلك الّزوج إذا أمر زوجته بأمر ما وأصله مباح أيضا جيب عليها أن تنّفذه أّما من سوى ذلك فال طاعة واجبة 

  األمر يعود حينئذ إىل املأمور به إن رأى فعل وإن مل يفعل فال إمث عليه .

كره يف ما أحّب وكره الّسؤال الثّالث هل هناك عهد شرعّي يلزم صاحبه بالّسمع والطّاعة يف املنشط وامل السائل :

  يف إطار هذا الّتّكتل مع تغليب املصلحة الّشرعّية؟

  أظّن سبق اجلواب اجلواب عن هذا الّسؤال هذا ما فيه شيء جديد بالّنسبة للّسؤال الّسابق الشيخ :

  هناك العهد يعين السائل :

  ة فقطليس هذا احلكم إالّ للخليفة الطّاعة يف املنشط واملكره هو للخليف الشيخ :

  والعهد اليلزم شيء السائل :

  سبق اجلواب الشيخ :

  ماحكم الّتسلسل اهلرمي يف مجاعة الّدعوة السائل :

يعين قيل لنا يف موسم احلّج ذكر أحدهم أثرا رواه أبو داوود يف سننه أّن ابن مسعود رضي اهللا عنه كان  الشيخ :

سم احلّج أربعا كان ينكر عليه ذلك ويقول بأّن ينكر على عثمان بن عّفان حينما كان يصّلي يف مىن يف مو 

الّرسول عليه الّسالم إّمنا صّلى ركعتني ركعتني ومع ذلك كان ابن مسعود يصّلي وراء عثمان أربعا وكانوا بعض 

هذا  " اخلالف شّر "الّناس يالحظون ذلك عليه يقولون له أنت تنكر عليه اإلمتام ّمث تصّلي متاما فكان يقول 

  سنن أيب داوداألثر يف 

  سائل آخر : السالم عليكم

وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته فذكر يل حمّدثي بأّن اّلذين حيتّجون بوجوب طاعة األمري اليوم وما أكثر  الشيخ :

األمراء يف آخر الّزمان احتّج مبثل هذا األثر يف إطاعة بن مسعود لعثمان فقلنا هاتوا عثمان حّىت نطّبق هذا األثر. 



عثمان كان خليفة, اخلليفة كما قلت آنفا له طاعة ال جتب هذه الطّاعة لغريه هذا هو اجلواب عّما سألت طّيب 

  غريه

إن وجد تكّتل ولكّنه ّمت توزيع العمل إىل جنسّيات حبيث يعمل كّل من هؤالء على حدة ولكّنهم  السائل :

  وي؟يّتفقون على أصول املنهج الّسلفي ولكن لتسهيل العمل الّدع

  ما يف مانع من هذا . الشيخ :

  هل جيوز هلذه الّتكّتالت الّدخول يف جملس األّمة السائل :

  ال جيوز الشيخ :

  مسعنا يا شيخ السائل :

ألّن تسمية هذه جملس االمة إسالمّية وهي اّليت حتكم مبا شرع اهللا وإّما أن تكون غري أّمة واجلواب حينئذ  الشيخ :

ذا كان ال حيكم بشرع اهللا فال جيوز االنضمام إىل مثل هذا الس ألنّه ال ميثل األّمة على هذا الّتفصيل فهو إ

  اإلسالمّية

  مسعنا أّنك قلت جيوز لكن بشروط السائل :

ال ما جيوز هذه الّشروط إذا كانت ستكون نظريّة وغري عملّية فهل أنت تذكر ما هي الّشروط اّليت بلغتك  الشيخ :

  عّين؟

  رط األّول أن حيافظ اإلنسان على نفسهالشّ  السائل :

  وهل ميكن هذا؟ الشيخ :

  ما جرّبت السائل :

  طّيب -يضحك الّشيخ رمحه اهللا- إن شاء اهللا ما جتّرب  الشيخ :

  يعين هذه الّشروط ال ميكن السائل :

قّل يف مظهرهم ال ميكن حتقيقها وحنن نشاهد كثريا من الّناس اّلذين كان هلم منطلق يف حيام على األ الشيخ :

يف لباسهم يف حليتهم حينما يدخلون ذلك الس وإذا بظاهرهم تغّري وتبّدل وطبعا هم يربّرون ذلك ويسّوغوا إّن 

هذا من باب املسايرة لكن حنن قد ثبت لدينا بأّن الظّاهر عنوان الباطن وأّن صالح الباطن مرتبط بصالح الظّاهر 

الفته لشرعه فذلك دليل على أّن الفساد قد تسّرب إىل الباطن ومن ذلك قوله فإذا بدأ اإلنسان يفسد ظاهره مبخ

( أال وإّن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح عليه الّصالة والّسالم يف حديث الّنعمان بن بشري املعروف وفيه 

العرّيب فرأينا ناسا دخلوا الربملان بالّلباس  الجسد كّله وإذا فسدت فسد الجسد كّله أال وهي القلب )



اإلسالمّي مثّ بعد أيّام قليلة غّريوا لباسهم وغّريوا زيّهم فهذا دليل فساد وإال صالح؟ ففي ما سبق من الكالم مثال 

  ألّن الّداخل اليوم يف اتمعات اّليت يغلب عليها الفساد أنّه يفسد هو بدل أن يصلح غريه يا أخي .

  هذا ودخوهلم املعرتك الّسياسي , هذا خطأ؟شيخ يعين اإلخوة يف اجلزائر وعملهم  السائل :

ال ننصح, ال ننصح بالعمل الّسياسي يف أّي بلد من بالد اإلسالم ألّن اّلذين يريدون أن يعملوا العمل  الشيخ :

الّسياسّي جيب عليهم أن يكونوا قد تربّوا على اإلسالم تربية صحيحة وآنفا قلت يف اجلواب املختصر أنّه األساس 

ية والّرتبية فهل وجدمت مجاعة ما نقول اثنا عشر ألفا وإّمنا نقنع اآلن مبدئّيا بألف عّلموا الّتعليم اإلسالمي هو الّتصف

الّصحيح أي املصّفى سواء ما كان منه متعّلقا بالعقيدة أو بالعبادة أو بالّسلوك وربّوا على ذلك برهة من الّزمن 

أنا يف علمي ال أجد هؤالء على وجه األرض اليوم فإذا ما طويلة واجتمعوا حّىت كانوا على قلب رجل واحد؟ 

دخلوا يف العمل الّسياسي جّرم الّسياسة إىل احلظوظ الّنفسّية وكان ذلك مدعاة وسببا لالنشغال عن الّدعوة 

لف رجل وهي اّليت أّوال الّتعليم الّصحيح ّمث على الّرتبية الّصحيحة فنحن ال جند اليوم بلدة فيها أو قرية فيها أ

مضى عليهم سنني طويلة وهم عندهم علماء وليس عامل واحد عندهم علماء وهم مشتغلون بالّتصفية وبالّرتبية 

معا ولذلك أنا قلت يف بعض األجوبة اّليت وّجهت إّيل وأكّررها أنا أرى اليوم من الّسياسة ترك الّسياسة وال أعين 

الم بن تيمية قد أّلف رسالته املشهورة واملعروفة بالّسياسة أنّه ليس هناك يف اإلسالم سياسة وكيف وشيخ اإلس

الّشرعّية لكن أريد من هذا أن ال نستبق الّنتائج قبل أن حنّقق املقّدمات وإّال فاحلكمة اّليت يقوهلا بعض الّناس هي 

ّسلفّيني دائما ندندن ّمث حنن خاّصة حنن معشر ال " من استعجل الّشيء قبل أوانه أبتلي حبرمانه "تنطبق متاما اليوم 

فهل اشتغل الّرسول عليه  ( خير الهدى هدى محّمد صّلى اهللا عليه وسّلم )حول قوله عليه الّصالة والّسالم 

الّسالم يف أّول ما بعث بالّسياسة؟ أم بالّدعوة؟ اجلواب املّتفق عليه هو الّدعوة لكن الّشيء اّلذي يغفل عنه كثري 

عن غريهم أّم ال يالحظون الفرق بني العلم اّلذي كان ينزل فورا من الّسماء على  من الّدعاة اإلسالمّيني فضال

قلب الّرسول عليه الّصالة والّسالم مباشرة ّمث هو ينقله من فمه إىل آذان الّصحابة ّمث يربّيهم على ذلك تربية سنني 

تنا احلاضر حنن قد ورثنا إسالما مع طويلة ال يالحظ الّدعاة اإلسالمّيني اليوم الفرق بني ذلك الوقت وبني وق

األسف الّشديد ليس هو اإلسالم اّلذي نزل على قلب حمّمد عليه الّسالم بل ورثناه إسالما خليطا ممزوجا بأشياء 

يتربّأ منها اإلسالم وأظّن أّنك واحلاضرين مجيعا لستم حباجة إىل الّتفصيل وضرب األمثلة خاّصة يف ما يتعّلق 

عبادة ّمث بالّسلوك فاليوم حنن إذا أردنا أن نعمل عمال سياسّيا كما بدأ الّرسول عليه الّسالم فيه يف بالعقيدة ّمث بال

العهد املدين علينا أن حنّقق اخلطوة األوىل وهي اّليت جتب علينا اليوم ممّا البّد منه وهو الّتصفية , اإلسالم يومئذ  

إلسالم ولكي يثمر مثرته األوىل فال بّد أن يعود سريته األوىل كان مصّفى اليوم ليس مصّفا فإذا أردنا أن نصّفي ا



يف صفائه ونقائه هذا من حيث العلم ّمث البّد من قرن هذا العلم برتبية املدعويّن إليه تربية مديدة قد تأخذ سنني 

الّتنظيم الّسياسي طويلة هذه الّنقطة يف اعتقادي كّل اجلماعات اإلسالمّية اليوم اّليت حترص على العمل الّسياسي و 

يتغافلون أو جيهلون وأحالمها مّر كما يقال لذلك فيوم يتكّتل األلوف املؤلّفة من املسلمني على هذا اإلسالم 

املصّفى اّلذي مل يقّدم بعد إىل مجاعة ما ويوم يربّوا هؤالء اجلماعة على هذا اإلسالم املصّفى يومئذ نكون قد بدأنا 

  .الّنواة للعمل السياسي نعم 

  ما حكم الّتسلسل اهلرمّي يف مجاعة الّدعوة؟ السائل :

  كيف  الشيخ :

  حكم الّتسلسل اهلرمّي يف مجاعة الّدعوة السائل :

  إيش هذا الّتسلسل يف الّتعبري العصري هذا؟ الشيخ :

يعين كمسؤول مسجد ومن مثّة مسؤول مسجد هذا مسؤول يعين يف منطقة معّينة يوجد أكثر من  السائل :

  مسجد فيتعّني وجود مسؤول ملسؤولني املساجد هؤالء ومن مثّة مسؤول للمناطق مسؤول

هذا تنظيم ما خيالف الّشريعة كّل عمل حيتاج إىل تنظيم لو أردنا أن نبدع شركة أو مصنع البّد من تنظيم  الشيخ :

أّن الوسائل ختتلف باختالف هذا الّتنظيم ال خيتلف فيه املسلمون مادام أنّه ال خيالف نّصا يف الّشرع وهنا يقال 

الّزمان لكّننا ال جيب بل ال جيوز أن ننشغل بالوسائل عن املقاصد وهذا داء الّدعاة اإلسالمّيني اليوم إّال من شاء 

  اهللا وقليل ما هم .

  شيخ نظرتك بالّنسبة للجهاد يف الوقت احلايل السائل :

  نعم الشيخ :

  الّنظرة تغّريت خاّصة اجلهاد األفغاين مسعنا إنّ  السائل :

  ال يعين هذه كذبة من كذبات نظريت ما تغّريت من حيث فرضّية اجلهاد هناك الشيخ :

  جهاد احلرب السائل :

  إيش الشيخ :

  يعين محل الّسالح السائل :

آه أقول هناك يف أفغانستان نعم ما تغّري شيء عندي إطالقا ومسعنا هذه الّتهمة يف كثري من األماكن  الشيخ :

  ة يف احلجازخاصّ 

  يقولون يا شيخ إن كنت ترى أنّه فرض عني السائل :



  وال يزال الشيخ :

  فلماذا ال نرى طلبتك أو تالمذتك أو الّسلفّيني املوجودين يف األردن ال يشاركون يف هذا اجلهاد السائل :

من الّضرورّي أن تشاركين أّما هذا سؤال عجيب جّدا فهل أنا أملك إّال نفسي؟ ّمث إذا أنا رأيت رأيا هل  الشيخ :

  فيه ؟

  سائل آخر : ال ما ملزم

  نعم الشيخ :

  سائل آخر : ال ما ملزم بعدين فيه إخوة راحوا

  أينعم الشيخ :

  سائل آخر : وهذا غري صحيح

ال فقط الّسؤال نابع يف احلقيقة من تكّتل ألنّه ما يف تكّتل من هنا نعم أّما كأفراد فيوجد هناك لكن  الشيخ :

األساسي أنا أعتقد رأيا فقد خيالفين فيه من هو أعلم مّين ومن هو يف مرتبيت ومن هو دوين فال أكّلف إالّ  اجلواب

  نفسي وهذا هو الّشرع نعم .

  شيخ فيه تشّتت اآلن بني الّسلفّيني السائل :

  إيش يف الشيخ :

  تشّتت السائل :

  تشّتت أينعم الشيخ :

ن بالّتنظيم وهذا الّتسلسل اهلرمي اّلذي قلناه ولكن الّسلفّيون يف األردن مثال عندنا سلفّية الكويت يرو  السائل :

يعين كما رأيناهم الكثري يقول لك ال هذا الّتسلسل اهلرمّي حرام ألنّه تشّبه بالرّامسالّية يعين هذا قبل أيّام أحد طلبة 

ه خيتلف نظرة الّسلفّيني للّتنظيم يف العلم قال لنا ذلك قال هذا من فعل الّشيوعّيني واملاركسّية الّسؤال هو إنّ 

  الكويت عن األردن عن الّسعوديّة

ما يف تنظيم يا أخي عندنا حنن سبب االختالف هو إنّه هناك تنظيم هناك تكّتل حزيب وهنا ال يوجد  الشيخ :

 من إخواننا ال حّىت الّتنظيم الواجب اّلذي ال خيتلف فيه اثنان وجيب أن يذكر إخواننا يف كّل بالد اإلسالم كثري

ما يفرّقون مثال بني الكويت  " سنضرا عّالويّة "يالحظون الفرق بني منطقة وأخرى مثال فيه عبارة سوريّة تقول 

وسوريّة فيتساءلون مل ما تكون الّدعوة نشيطة يف سوريّة مثل ما هي يف الكويت؟ هذا طبعا تساؤل يف غري حمّله 

فرق كبري لكن سننزل قليال ما يالحظون الفرق بني الكويت وبني البلد هذا فقط أنا ضربت عّالويّة يعين فوجدت 



يف الكويت مثال ما يف هناك ضغط صويف ما يف ضغط تقليدي على العكس الرّاية للّدعوة الّسلفّية هي الغالبة ألّن 

ا بدأ الع
ّ
لم ينحّط وصل إىل الكويت بلد حديثة بينما دمشق الّشاّم كما تعلمون مثال هي بالد العلماء لكن مل

الّتقليد واجلمود على املذهب ودخلوا الّتصّوف فأصبحت الّدعوة هناك حتارب من جهات عديدة ليست احملاربة 

حمصورة مثال من قبل الّدولة بل ومن قبل اجلماهري من املشايخ املقّلدين و املشايخ الّصوفّيني فالّدعوة هناك 

فرتض أن يكون انطالقها هناك كما هو الّشأن يف بالد أخرى  ستحارب من جهات متعّددة ولذلك فسوف ال ي

كما هو الواقع واحلمد هللا يف الكويت لذلك فالّتنظيم اّلذي جيب أن يكون وال خيتلف فيه اثنان إقامة حلقات 

علمّية هذا البّد منه لكن من يقيم هذه احللقات؟ هم أهل العلم وأين هم أهل العلم يف مثل هذه البالد اّليت 

  فرتض أن يكون فيها كثريي

  سائل آخر : الّسالم عليكم

وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته, لذلك اآلن حنن يف هذا البلد اخلطوة األوىل يف سبيل طلب العلم  الشيخ :

عرفت كيف؟ ولذلك لو كان هنا يوجد عّدة علماء وواجبهم أن يأخذوا حلقات لتعليم الّناس العلوم الّشرعّية ال 

فقط الّتفسري واحلديث والفقه املقارن كما يقولون اليوم بل حّىت ما يسّمى عند العلماء بعلوم اآللة اّليت ال أعين 

يقوم فهم الكتاب والّسّنة إّال عليها حنن فقراء يف هذه البلدة من هذا اجلنس من العلماء بعلوم اآللة اّليت اليقوم 

يم اّلذي يوجد يف بلد آخر ال يفرتض أن يكون هنا ممكنا حتقيقه فهم الكتاب والّسّنة إّال عليها ولذلك فالّتنظ

فكيف والّتنظيم املقصود بالّنسبة لبعض األفهام هو الّتنظيم الّسياسّي والّتكّتل العلمي؟ الّتنظيم الواجب حتقيقه يف 

سف يف العلماء ولعّل سبيل طلب العلم وإجياد خنبة من الطّلبة هذا الواجب ال ميكن حتقيقه هنا ألنّنا فقراء مع األ

  األمر عندكم خري ممّا عندنا من هذه احليثّية وأقول لعّل وما أقول وعسى

( إذا فسد أهل الّشام شيخ وجودك يف الّشام هل هذا من طلب حديث الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم  السائل :

  ؟فال خير فيكم )

  ما فهمت الّسؤال الشيخ :

  احلديث وجودك يف الّشام يعين السائل :

  وجودي وإالّ خروجي؟ الشيخ :

  وجودك أنت ما زلت يف الّشام السائل :

  احلليب : يف بالد الّشاّم هل الفضائل الواردة فيها وجودك فيها هذا الّسؤال؟

  نعم السائل :



  تقصد إذن هجريت من ألبانيا ووجودي يف الّشام تقصد هذا الشيخ :

  نعم السائل :

  قول وجودي ألّن أنا أشكل عليّ  الشيخ :

  احلليب : يعين يقصد بالد الّشام

  فاهم فاهم لكن وجودي هذا مىت ؟بعد اهلجرة تقصد هذا؟ الشيخ :

  نعم السائل :

ا خرجت معه كان  الشيخ :
ّ
هو كذلك لكن احلقيقة ال ينسب هذا إّيل وإّمنا ينسب إىل والدي رمحه اهللا ألّنين مل

بانيا إىل دمشق ولذلك أنا أقول مبثل هذه املناسبة لكّل والد فضل على  سّين يف الّتاسعة فهو اّلذي هاجر بنا من أل

كّل ولد له مهما كان األباء يف التزامهم بالّدين أو يف طلبهم للعلم أيب له فضل علّي بصورة خاّصة يف ناحيتني 

نّه هاجر بنا من ألبانيا إىل اثنتني الّناحية األوىل أنا أذكر هذا يف مناسبات كثرية ومنها هذه املناسبة الفضل األّول أ

( إذا فسد أهل الّشام فال خير بالد الّشام وعرفت من جوايب الّسابق أّن الّدافع له هو ما ذكرت من احلديث 

ا ختّرجت من املدرسة اإلبتدائّية كانت رغبيت يف تعّلم مهنة  فيكم )
ّ
الّشيء الثّاين اّلذي له فضل علّي فيه هو أّنين مل

باشرت تعّلم الّنجارة لكن كان تعلمي الّنجارة هذه يف أكثر األيّام ال أستطيع أن أعمل بسبب الّنجارة وفعال 

 ...اختالف الفصول قد يكون ثلج أو يكون برد شديد أو رياح شديدة و إىل آخره فكنت أتردد على والدي, 

كثر األيام أنت متعّطل, ما والدي ساعايت, ذات يوم عرض علّي وقال يا بين أنا أرى املهنة هذه ليست مبهنة, أ

رأيك تشتغل عندي؟ قلت كما تريد, وفعال دخلت عنده وتعلمت املهنة وربنا عز وجل جعل فيها الربكة وكانت 

هذه املهنة هذه من أسباب تفرغي لطلب العلم فإذن هو له علّي فضال عن حّق الوالدين بصورة عاّمة له فضل 

بانيا إىل دمشق, فكان ذلك سببا لتعلمي اللغة العربية و هذا جّر اخلري علي أنّه هاجر يب وبعائليت كّلها من أل

  الكثري إّيل, أّما اهلجرة فهي ليست مّين, ولعّلك أخذت اجلواب عن سؤالك

  أبو ليلى : شيخنا أحد اإلخوة يذكر

  ال امسح يل, أخذت اجلواب؟ الشيخ :

  نعم السائل :

  طّيب نعم الشيخ :

ن يذكر ملاذا أنت متمّسك مثال يف األردن أو بصفة عاّمة يف بالد الّشام ملاذا ال تذهب أبو ليلى : أحد اإلخوة اآل

  إىل بالد أخرى؟



  مثل ماذا مثال؟ الشيخ :

أبو ليلى : مثل ما عرضوا عليك يف بعض البالد الّسعوديّة أو الكويت أو كذا, أن جتلس هناك واهلند والباكستان 

  أنت رفضت هذا يعين

ا نظرت إنّه دمشق بدأت تنحرف خاّصة بعد هذا الع الشيخ :
ّ
رض كان متأّخرا أنا هاجرت من دمشق إىل هنا مل

احلكم البعثي هذا فوجدت هنا خري من تلك البالد هاجرت إىل هنا أّما حينما يعرض علّي بعد كما يقولون 

  ره مثّ بلغت من الكرب عتّياهنا يعين أّسست هنا وبنيت الّدار وبنيت املكتبة وإىل آخ " شرشرت "عندنا يف الّشام 

  اهللا يطّول عمرك السائل :

فقد فات األوان فات الوقت فاإلنسان حينما جيد يف مكان ما أّن األمور سالكة شرعا ما ينبغي له أن  الشيخ :

  يغّري وضعه إالّ إذا وجد خريا ممّا هو فيه وهذا مل جنده حّىت اآلن بالّنسبة لظرويف اخلاّصة باقي عندك شيء؟

  فقط توضيح حول إمارة الّسفر لسائل :ا

إمارة مؤقّتة أيضا ال ترتّتب األحكام املعروفة بالّنسبة للخليفة يعين مثال هل جيوز هلذا األمري أن يأخذ  الشيخ :

مال املأمور وأن جيلده؟ طبعا ال جيوز فهذه األحكام اّليت جاءت بالّنسبة للخليفة ال جيوز نقلها إىل أمراء من 

ّينة كأمري الّسفر, لكن أيضا هذا من باب الّتنظيم يعين كجلسة علمّية هلا منّظم وينبغي أن يطاع ولكن نوعّية مع

  إذا مل يطع فرد من األفراد ومل يكن يف ذلك قد خالف نّصا شرعّيا فال يقال بأنّه عصى ربّه

هذا إنّه يف مجاعة الّدعوة  فقاسوا على ( إذا كنتم في فالة )يف رواية أخرى يف حديث اإلمارة تقول  السائل :

  جيوز أن يكون هناك أمري وله طاعة على هذه اإلمارة

  كيف ما فهمت إيش الّرواية األخرى تقول ماذا؟  الشيخ :

  إذا كنتم يف فالة السائل :

  يف فالة؟ الشيخ :

  ( من األرض فأّمروا أحدكم )نعم  السائل :

  ث وجدتههذا احلديث ما نعرفه أنت لقيته هذا احلدي الشيخ :

  نعم السائل :

  هكذا؟ الشيخ :

  ما أعلم بالّضبط السائل :

  ( إذا كنتم ثالثة فأّمروا أحدكم )هو احلديث موجود يف سنن أيب داوود  الشيخ :



  احلليب : يف سفر

أينعم أّما قضّية فالة لعّله اختلط علّي حديث حبديث لكن هب أّن األمر كذلك ما الفرق بني احلديث  الشيخ :

  هو يتعّلق بالّسفر؟ أو إذا كان قد ورد يف فالة كما نقلت؟ يقصدون يف فالة يعين يف حالة اإلقامة؟اّلذي 

  يف غربة يعين السائل :

  يف حالة إقامة؟ الشيخ :

  نعم السائل :

حينئذ نقول كما تعّلمنا من بعض شيوخنا األحياء األموات وهم أثبت العرش ّمث أنقش تعّلمنا من بعض  الشيخ :

األحياء لكّنهم أموات لقوا وجه رّم فتقّوينا وتفّقهنا يف كتبهم وآثارهم فهو حينما يناقش بعضهم يقول  شيوخنا

له أثبت العرش ّمث أنقش أثبت احلديث مثّ ابن عليه فهذا احلديث إىل اليوم ما نعرفه حنن وال نّدعي اإلحاطة وفوق  

كما من حديث ما أنّه جيب عليه أّوال أن يرويه من  كّل ذي علم عليم لكّننا ننصح أّن من يريد أن يستنبط ح

  كتاب من كتب الّسّنة وثانيا وأخريا أن يتأّكد من صّحته

  ( إذا كنتم ثالثة في سفر )نرجع إىل حديث  السائل :

  نعم الشيخ :

وجب توافر  " هذا دّل أنّه يف هذا املقال الّصغري يف هذه الفرتة الّصغريةيقول شيخ اإلسالم بن تيمّية  السائل :

  أمري فما بالك يف موطن آخر وهو يعين أكثر أمهّية "

ليس البحث يف هذه الّنقطة أنا قلت لك آنفا لو أردنا أن ننّظم حلقات دروس أليس عليها أمري هذا  الشيخ :

  ليس موضع خالف, موضع اخلالف واّلذي يثار اليوم هل هذا األمري أو ذاك يعطى له أحكام اإلمارة الكربى؟

  ال سائل :ال

  إي هذا هو البحث الشيخ :

  حّىت يف ساحة اجلهاد احلريب السائل :

  حّىت إيش الشيخ :

  يف ساحة اجلهاد الذّي هو محل الّسالح السائل :

  ال, جيب طاعته هناك طبعا الشيخ :

  يف املنشط واملكره السائل :

  األفراد أينعم ألّن هذا جهاد جهاد تقتضيه الّضرورة وليس جهاد فرد من الشيخ :



  ولكن ما توجد راية واحدة ألّن كثري من اجلماعات يف الّساحة األفغانّية السائل :

  احلليب : إمارات متعّددة

  إي الشيخ :

  احلليب : قلت إمارات متعّددة وأحيانا متضاربة فكيف الطّاعة لكّل هؤالء

  هذه إذا فقدت فقد احلكمطبعا ال تكون هلؤالء إّمنا تكون كما قلت للرّاية الواحدة لكن  الشيخ :

احلليب : شيخنا كالم شيخ اإلسالم اّلذي ذكره األخ إّمنا ذكره يف باب الّتدليل على وجوب اإلمارة العاّمة وهي 

اإلمارة الكربى إمارة أمري املؤمنني فذكر هو يف هذا الّسياق إنّه مثل هذه اإلمارة موجودة دليل على ما هو أعظم 

  ى ما اإلمارات املتعّددة اّليت قد ينطبق عليهامنها يريد اإلمارة الكرب 

واهللا أنت على كّل حال تذكر جّيدا فقط أنا ما أظّن هذا هو قصد بن تيمّية ألنّه الّنصوص الواردة يف  الشيخ :

اإلمارة الكربى تغنينا عن مثل هذا االستنباط وهذا القياس لكن هو أنا باقي يف ذهين املعىن اّلذي ذكره األخ يعين 

و يشري إىل إنّه ميكن إقباس حكم من اإلمارة يف الّسفر إىل إمارة يف احلضر لتنظيم شؤون املسلمني, وهذا أمر ه

غري مستنكر أبدا لكن وكما تعلم حنن ال ننكر هذا بل نوجبه لكن اخلطر هو أن نعطي هلذه اإلمارات أحكام 

  اإلمارة الكربى .

إليك حّذرتنا كثريا من االشتغال بالّسياسة ولكّنين أجد يف نفسي جزاك اهللا خري يا شيخ وأحسن اهللا  السائل :

  فرقا بني العمل بالّسياسة واالشتغال ا أحّب أن أعرضه عليك

  تفّضل الشيخ :

  فأرجو أن توّضحه يل فالعمل بالّسياسة يف ما يبدو يل هو دخول الربملانات وتشكيل األحزاب السائل :

  أيوه الشيخ :

شتغال بالّسياسة هو حتذير الّناس من الفرق الّسياسّية اخلطرية وحتذير الّناس من اخلطر ولكن اال السائل :

  الّصهيوين والّشيوعي وغري ذلك

  كوّيس  الشيخ :

  فهل هذا االشتغال ذا املعىن أقصد حتذير املسلمني من األخطار املعاصرة هل هذا أمر حتّذرنا منه أم ؟ السائل :

ال خيتلف فيه اثنان وال ينتطح فيه عنزان لكن هل مفهوم العمل الّسياسي هو ذه حاشا بل هذا أمر  الشيخ :

  الّدائرة الّضيقة اّليت أنت ذكرا أنت اآلن؟

  ال بالطّبع لكن أحببت الّتأّكد السائل :



  ها إذن أنا أجبتك وقد تأّكدت واحلمد هللا الشيخ :

  احلمد هللا . السائل :

  ب أّن اهللا عّز وجّل قد أمرنا بالّتعاون يف كتابه جّل وعالاحلمد هللا الشّك والري السائل :

  الشكّ  الشيخ :

  وهو أمر واجب على املسلمني السائل :

  أينعم الشيخ :

واإلشكال نراه عند اجلميع حقيقة بني مسائل الّتنظيم املشروعة اّلذي أمرنا اهللا عّز وجّل أن نتعاون ا  السائل :

حتّزبا وجتّمعا وتفرّقا للمسلمني حتت ما يسّمى برايات سياسّية ذكرمت شيخي يف ما ورد وبني القضايا اّليت يريدوا 

يف سؤال األخ املكّرم وجود تكّتل ينّظم فيه أعضاءه على حسب اجلنسّيات فأجبتم ال مانع طّيب على مثل هذا 

أو يسّبب فرقة  الّتقسيم على حسب اجلنسيات يؤّدي كما هو مشاهد إىل استعالء بعض هؤالء على هؤالء

  الّتفصيل يف هذه املسألة

  يف أّي مسألة يا أخي؟ يف الّتنظيم الّسياسي؟ وإال يف تنظيم ممّا أشرنا وذكرت آنفا ممّا جيب يف اإلسالم الشيخ :

  يف ما جيب يف اإلسالم السائل :

  طّيب الشيخ :

  يكون الّتعاون السائل :

  ود فما فيه إشكالفالّسؤال الّسابق إذا كان يف هذه احلد الشيخ :

  فهنا لإليضاح حّىت ال يلبس السائل :

  معليش وّضح لنا يا أخي ألنّه هنا فعال موضع سؤال يعين الشيخ :

  نعم سؤالك حسب اجلنسّيات لو تعيده للّشيخ رمحك اهللا السائل :

احلزّيب الّتكّتلّي؟ أم الّتنظيم  احلليب : ما يعيد املكتوب ألّن املكتوب قرأته وإّمنا يعيد الّتوضيح هل الّتنظيم الّسياسيّ 

  الّشرعي الواجب اّلذي دندن عليه شيخنا وحثّنا عليه

  أينعم الشيخ :

  سائل آخر : الواجب

  احلليب : هل هذا واقع؟

  ما أظنّ  الشيخ :



سائل آخر : يعين إن كان هناك مجاعة يعين أناس مّتفقون على املنهج الّسلفي ولكن وجود تكّتل مثال خيتلف عن 

  سّية تكّتل آخر لتسهيل العمل الّدعويّ جن

إي أنا أتصّور هذا بالّنسبة للّتنظيم الواجب كما حنن نعرتف مجيعا ما يتصّور إّمنا يتصّور يف ذلك الّتنظيم  الشيخ :

الذي هو أخ الّتحّزب احملظور شرعا على األقّل مبفهومنا حنن واآلن مادام الّسؤال أعيد يف املوضوع خّلينا نتوّسع 

يلة بعد هذا الّتوضيح حنن صار عندنا تنظيمان تنظيم نوجبه وتنظيم ننكره ونظّن أّن هذا الّتنظيم اّلذي ننكره قل

ميكن أن يقع فيه مثل ما جاء يف هذا الّسؤال اآلن لنتأّكد ما الّسبب أّن هذا الّتنظيم روعي فيه اجلنس ما هو 

  الّسّر يف ذلك؟

  دم قدرة هؤالء األشخاص بعمل نفس األفراد اآلخرينسائل آخر : لتسهيل العمل الّدعوي ولع

هذا ليس له عالقة باجلنس قد يكون جنس واحد ناس يستطيعون وناس ال يستطيعون وجنس آخر   الشيخ :

كّلهم أهل لعمل ما فاجلنس هنا ليس له عالقة يف املوضوع فأنا أخشى أن يكون املوضوع له عالقة باإلقليمّية أو 

  اليوم بالقبلّية كما يقال

  وهو حيدث السائل :

  نعم الشيخ :

  وهو حيدث السائل :

آه ولذلك إن كان هذا هو املقصود ,إن كان هذا هو املقصود فهو يتالءم مع الّتنظيم املمنوع عندنا وال  الشيخ :

  يتالءم مع الّتنظيم الواجب لدينا طّيب غريه

  جزاك اهللا خريا السائل :

  وإياك الشيخ :

مطروحة حقيقة كّنا نبحثها مع جمموعة من اإلخوة إنّه يف حال بعض اّلذين ارتأوا العمل  فيه مسألة السائل :

الّسياسي يف بعض البالد اإلسالمّية وقد انتهجوا هذا األمر وقد أحرزوا بعض الّتقّدم يف ما يبدو هل يف هذه 

  ول إىل حكم أو ما شابه ذلك؟البالد يقاطعون؟ أم ينصحون مع املقاطعة؟ أم ينصحون مع املؤازرة لنصرم للوص

حنن سئلنا هذا الّسؤال كثريا هاتفّيا وشفهّيا يف احلجاز وجوابنا على هذا بعضه فهم من الكالم الّسابق  الشيخ :

وأنا أذكر يف هذه املناسبة أّن أحد اجلزائرّيني اّتصل يب هاتفّيا منذ شهر أو شهرين وسألين عن هذا الّتكّتل 

علمون إنّه ال حزبّية يف اإلسالم أّما الّدعوة إىل اإلسالم والّتعاون على هذه الّدعوة فهذا أمر والتحّزب فأجبته مبا ت

  واجب ووجوبه كفائّي فأجابين الّرجل بأّن الرّئيس املوجود اآلن يف ذاك البلد حتت يده كذا مليون من الّشباب



  احلليب : رئيس احلزب تقصد شيخنا؟

أو سّتة واهللا ما عاد أذكر جّيدا وذه املناسبة يف احلّج لقيت بعضهم وذكرت  نعم كذا مليون قال مخسة الشيخ :

له هذا اخلرب قال يل ال هذا الّرقم فيه مبالغة إذا قيل مليونني أو ثالثة ماليني ممكن املهّم أنا أجبت الّسائل هاتفّيا 

م فبهت السائل طبعا وهذه هي الّنقطة اّليت قلت وهذا الرّئيس استطاع إنّه يعّلم هذه املاليني و يربّيهم على اإلسال

حنن ندندن حوهلا سؤال كان قد جاءين أيضا وهو جواب عن بعض ما جاء يف سؤالك حنن اآلن عندنا عّدة 

مجاعات منها اجلماعة الذين كسبوا اجلولة الّسياسّية كما أشرت آنفا لكن حنن نرى حسب ما مسعنا من األشرطة 

ا الّتكّتل وهذا الّتحّزب غري مشروع لكن ما رأيك اآلن قد رّشحت مجاعات خمتلفة اّليت تكّلمت فيها أّن هذ

أنفسها لتنجح يف االنتخابات اليت يسّموها االنتخابات البلديّة فما تنصح يكون موقفنا حنن هل ننظّم إىل الّتكّتل 

هناك عّدة مجاعات رّشحوا أنفسهم اإلسالمي هذا أم ماذا؟ فأجبته بصراحة ال تتكّتلوا وال تتحزّبوا ولكن إذا كان 

فاختاروا منهم األقّل شرّا أي خيتارون اإلسالمّيني طبعا لكن هذا اليعين أن ينضّموا إليهم وهذا من القاعدة 

األصولّية اّليت تقول أّن املسلم إذا وقع بني شرّين اختار أقّلهما شرّا أو ضررا فإذن ال تكّتل لكن إذا كان هناك فيه 

مّية ومجاعات غري إسالمّية فنحن البّد أن خنتار من هو أنفع للمسلمني ولو بعض الّنفع يعين مجاعات إسال

  حنانيك بعض الّشّر أهون من بعض فهذا جوايب عّما سألت من الّسؤال تفّضل

ّز وجّل  سائل آخر : بسم واحلمد هللا بالّنسبة للحديث اّلذي حتّدثت فيه اآلن بالّنسبة تعترب احلاكمّية املطلقة هللا ع

  كما نعلم

  أينعم الشيخ :

سائل آخر : فإذا دخل أحد الربملان من املسلمني فيعترب متييع لقضّية العقيدة اّليت ال نلتئم معها أبدا مع اجلاهلّية 

فيها أبدا يف أّي طريق من الطّرق هم يف جاهلّية وحنن يف إسالم ال نرتبط معهم أبدا وال نلتقي أبدا ففي هذه 

دخل مسلم عند حكم جاهلّي فهذه ستكون نظرة ممّيعة للمسلمني على العقيدة كما نعلم أّن العقيدة  الّناحية إذا

  أّول شيء فيها مقتضى ال إله إالّ اهللا احلاكمّية املطلقة

  أينعم الشيخ :

  سائل آخر : فهذا أرجو أن توّضحه لنا

على ظّنهم أّم إذا دخلوا الربملانات القائمة هذا الشّك فيه يا أخي هو أظّن اجلماعة اّلذين يعين يغلب  الشيخ :

اليوم أّم يصلحون وال يفسدون ال خيالفوننا يف أّن األصل يف اإلسالم هو الّتوحيد وأنّه جيب علينا أن حنارب كّل 

ن ال الّنظم اّليت ختالف اإلسالم فهم يلتقون معنا يف هذه الّنقطة وال خيتلفون إّال أفراد قليلني طبعا منهم لكن حن



نلتقي معهم أّن هذا هو طريق اإلصالح اإلصالح إّمنا يكون كما قلنا آنفا بتقدمي العلم الّصحيح بدءا من العقيدة 

إىل األخالق والّسلوك وتربية املسلمني على هذا األساس فدخول مخسة أو عشرة أو عشرين أو مائة مسلم يف 

حيقق نصر اإلسالم إطالقا وإّمنا فيه ما أشرت إليه وإن كان  الربملان اّلذي نظامه قائم على خالف اإلسالم هذا ال

هذا ال يلزم به الفرد إقرار وتأييد هذا الّنظام القائم اّلذي هو الّنظام اإلسالمي فال شّك أّن بقاء املسلمني يعنون 

 قامت على الّنظم بتثقيف مجاعة املسلمني وتعليمهم وتربيتهم على اإلسالم دون اإلنضمام إىل هذه الربملانات اّليت

الكافرة الغري املسلمة هذه مسألة واضحة حّىت اّلذين يدخلون يبتلون بالّدخول ال خيالفون يف ذلك لكن مع 

" الغاية تربّر الوسيلة األسف هم يلتقون معنا يف مجلة وخيالفوننا يف تطبيقها هم يّتفقون معنا يف القاعدة اّليت تقول 

لكّنهم عملّيا حّىت بعض الّتكّتالت اإلسالمّية اليوم يربّرون هذه القاعدة وينّفذوا أّا ليست قاعدة إسالمّية  "

عملّيا وهناك بعض البحوث والّرسائل كتب فيها صراحة بأّن املسلم يف هذا الّزمان البّد أن يرتكب بعض احملرّمات 

(( ومن يّتق اهللا قوله تبارك وتعاىل وهذا يف الواقع خطري جّدا هذا الكالم ألنّه خالف صريح القرآن اّلذي منه 

فكيف يصّح حينذاك أن يقول من الّنظام اإلسالمي تربير  يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب ))

وتسويغ خمالفة اإلسالم يف بعض األحيان بدعوى أنّه ال ميكن للمسلم أن يّتق اهللا عّز وجّل يف كّل شيء هذا هو 

الم لكن اآلن أعطي له اسم اإلسالم ونظام اإلسالم وهذا من خطر االشتغال اإلسالم؟ ال هذا ليس من اإلس

بالّسياسة يف اعتقادنا مع أّن اّلذين يريدون أن يشتغلوا بالّسياسة البّد أن حيرفوا قليال أو كثريا ّمث بالّتايل البّد هلم 

ف حترميها فاهللا املستعان واآلن أن يربّروا هذا االحنراف كما نسمع عن القرضاوي وغريه من إباحة أشياء معرو 

  الّساعة احلادية عشر فنكتفي ذا القدر فسبحانك اللهّم وحبمدك أشهد أن ال إله إالّ أنت أستغفرك وأتوب إليك
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